
ERDELyI rönör onszÁcos szövBrsBcB

Alapszabály
(egysé ges szerkezetben)

A 2020. november 15-én tartott KözglűíIésen jóvóhagtott Alapszabály mődosítása eglséges
szerkezetben a 2020. november 15. napján megíartoű közglűlés 1I/2020.11.15. szdmú szómú
hatdrozatúval elfogadoű módos ítds o kkal

1. § A szövetség neve, címe, jelképei és jogi helyzete

2. A szewezet (továbbiakban: szövetség) neve: ERDÉLYI rÖnÖr ORSZÁGOS
SZÖVETSPCP. A szövetség rövidített elnevezéie: EKOSZ.

Az EKOSZ működésének jogi alapja a Polgári Törvényla)nyvről szóló 20]3. évi V. tarvény
(Ptk) és az eglesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
műla;déséről és támogatásáról szóló 20]]. évi CLXXV. törvény (Ecn.) rendelkezéseinek
megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

Az egyesületek szövetsége az őt mindenkor alkotó tagszewezetek önálló akarata folytán
Iétező és működő, nemzeti elkötelezettségu, jogi személyként működő, közhasznú civil
szervezet. Az EKOSZ tevékenységét Magyarország egész területén, valamint a Karpát-
medence magyarok lakta vidékein, illetve azBwőpuUnió területén fejti ki.

Az EJíosz, mint közhasznú civil szewezet, közlretlen politikai tevékenységet nem folytat,
pártoktól ft,iggetlen, azoktól üímogaást nem kap, nekik anyagi támogatást nem nyújt,
országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.
Az EKOSZ a neveléshez, oktatáshoz, ismeretterjesztéshez, kulturrához, hitéleüez és az
esélyegyenlőséghez kötődő szakmai szervezetként fejti ki tevékenységét.

3. Az EKOSZ székhelye: 2200 Monor, Kapisztrrán János u.49.
4. Az EKOSZ címere pajzs alakú: Pécsi L. Dániel címertervező által készitetí, az alső
pólya piros színű, benne négy fehér színű hullámzó vonallal, a felső pólya világos kék színű,
alul a zö|d szinű hármas halmon á11 két zöld fenyő között egy székelykapu van, mely ftilött a
mkamazi turulmadiár külön pajzsban elhelyezve, a fenyők ftrlött baloldalt a Nap, jobb oldalrin
pedig ezüst színű ÚitrotO. A címer körül a következő felirat láthatő: felül ERDÉÍYI KöRóK
ORSZÁGOS SZÖVETSEGE, alu| az alábbi bibliai szöveg: Ha jelt adnak a hegyek, lássátok
meg...(Ézs.18,3).

5. AZ EKOSZ zászlőja: mérete 68 cm x 98 cm (fehér alapon lévőIttmzések aranyszállal
és selyemfonallal, középen azEKaSZ címerrel, azászlő széle piros és zöld,,farkasfogakkal".

6. AzEKOSZbélyegzője
Ovális alakú, középen a hét erdélyi bástya stilizált alakja, ftilötte a turulmadar, mellette baloldalt
a Nap, jobb oldalt a Hold (Ujhold), a körben a felírás: ,,Erdélyi Körök országos Szövetsége";
alul: a mindenkori székhely neve.

7. Az EKOSZ alapításának éve: 1991.

8. Az EKOSZ 2003-tól közhasznú egyesületként folytatja tevékenységót.
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9. Az EKOSZ idegen nyelvű elnevezése: National Association of Transylvanian Circles

2.§ Az EKOSZ céLja és tevékenysége

AzEKOSZ az alabbi közhasznú tevékenységet folytatja:
a) - kulturális tevékenység, a szövetség lapjrának (,,Átalvető") kiadás4 terjesáése
b) - kulturális örökség megóvásaaKárpát- medencében
c) * hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
d) - emberi, állampolgári, hitéleti és kisebbségi jogok védelme
e) - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a hatéron tuli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
ArEKOSZ a köáasznú tevékenység gyakorlásakor aza|ábbi közfeladatokat kívránja ellátni, és
az alábbi támogatásokat kívránja nyújtani:

Közösségi kulturális hagyományok, értékek apolásanak/ művelődésrc szeweződő
közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítésát szoígáIő kulturális célok
megvalósításának támogatasa (1991. évi )O(. törvény a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztarsasági megbízottak, valamint egyes centrális alarendeltségú szervek
feladat- és hatásköreiről);

a) Anemzeti emlékhelyekvédelme éshozzáférhetővététele; Akulturális örökségvédelme
(2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről)

b) szociális biáonság megleremtése és megőrzése (1993. évi III. törvény a szociális
igazgaáu ő1 és szociális ellátásról)

c) jogvédelmi feladatok, nemzetiségek jogainak védelme (201l. évi CXI. tv. az a|apvető
jogok biáosaról)

e) érdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés
szewezésének/működtetésének ámogatása; nemzetiségi közösséghezkötődő kulturális javak
megőtzés (2011. évi CL)O(X. tv. anemzetiségekjogairól)

a) Kulturális tevékenység: az EKOSZ összefogia, összeharrgolja tagszewezeteinek ilyen
iranyu tevékenységét, kezdeményezéseiket. Eredményeiket, tapasztalataikat a
tagszervezetek és az országos, valamint a külhoni magyar közvélemény előtt ismerteti,
terjesái. Mindebben kezdeményezőkétt,ötletadóként lép fel. Ezen célok megvalósítása
érdekében kiadja és terjesái az ,,Átalvető" címő lapot, melyet non-profit jelleggel
terjesá Magyarországon és ktilhoni magyarság körében, A lapot előfizetéses,
adoményozásos és ajándekozási formában egyaúnt terjeszti a rászorultságt alapot
figyelembe véve. A lap minden bevételét non-profit jelleggel visszafordítj a a lap
szerkesztési, előállítási és terj esáési költségeire.

b) Kulturális örökség megóvása a Kárpát-medencében: a szövetség tagszewezetei és lapja
segítségével közreműködik az erdélyi magyat kulturkincs magyarországi
megismertetéséberr, felújításában és megőrzésében.

c) Hátrányos helyzeű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: ahatáron
túli, kiemelten az erdélyi, a szőrványban élő magyarság artyagi, ku]turális és szociális
esélyegyenlőségének megteremtéséhez, fenntartásiáhozvalőhozzájárvlás, önazonosság
tudat erősítése.

d) Emberi-, állampolgári-, hitéleti- és kisebbségi jogok védelme: a Magyarországta
átteleptilt, hataron tuli magyarok ingyenes jogsegélyszolgáúlatának megszervezése, az
emberi és állampolgári jogai érvényesítésének segítése. Az erdélyi szókely és magyar,
valamint egyéb kisebbségek önrendelkezési törekvéseinek bemutatas4 népszerűsítése
és tamogatása.

e) A magyarorczági nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a hatiáron túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenysége: a tagszewezetek kezdeményezéseinek
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összehangolása, történelmi egyháuak, kőzítttézmények, rászorulő magánszemélyek
anyagi tímlogatása lehetőségeink szerint. Az EKOSZ e tevékenységével hozzá szeretne
járulni az etdélyt magyarság szülőfoldjén megmaradásálloz és boldogulásához.
Az EKOSZ, mint közbasznű szewezet az alapszabályban rögzített közhasznú
szolgáltatásait a ma1yar állampolgárok, illetve a batáron tuli természetes- és ott
nyilvántartásba vett civil szervezetek vehetik igénybe, palyár;att alapon. ApáIyázatot az
EKOSZ elnöksége írja ki. Lapjában, az Áta|vetőben jelenteti meg, és ugyancsak az
EKOSZ elnöksége bíráIla eI, a páIyénati kiírás megadott hataridejéig.
A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak kivételesen, közhaszní céljainak
megvalósítása érdekében folytat oly módon, hogy akőzhasznűsági célokat ezzel nerrt
veszélyezteti.
Az EKOSZ a gazdálkodása során elért eredményeit nem osája fel, hanem azokat jelen
létesítő okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja.

2la Az EKOSZ további céljai:
0 Az EKOSZ tagszervezeteibe tömörült áttelepült erdélyiek, mint a változatlarlil

erős erdélyi magyar nemzettudat hordozói, feladatuknak tekintik az anyaország
segítségére lenni a magyar öntudat erősítésében.

g) A távoásukkal odahagyott erdélyi magyar nemzetközösség ügyének
támogatása.

h) Az áttelepültek körében az erdélyi szellemiség ébren tartása, erősítése,
fejlesztése.

D Hozzájáralni a megbékélés és együttműködés eszméjének megvalósulásához a
magyarság és a vele szomszédos nemzetek között.

zlb Az EKOSZ feladatának tekinti:
AZEKOSZ a felsorolt célok megvalósítása érdekében feladatanak tekinti:

j) Az áttelepült erdélyiek, úgyszintén a más elcsatolt országrészekről átteleptlltek,
valamint a velünk egyittérző arryaorczági személyek minél szélesebb körű
mozgósíüását, egyesületekbe szewezését, kidolgozva a kapcsolattarás
mődozatát.

k) Kapcsolatteremtést- és tartást bármely hazu párttal, civil szerveződéssel,
személlyel, amely (akl) u alapszabályban figzített céIjával egyetért, azok
megvalósításában segítségére tud és akar lenni.

l) Kapcsolat létesítését és múködtetését az RMDSZ egyes szervezeteivel,
platformjaival,a SzékelyNemzeti Tanáccsal, azerdéIyiMagyarPolgári Pánttal,
illetve az Erdélyi MagyarNéppfutral, etdélyi kulturális és civil szeweződésekkel
a,,b" alpontban foglaltak szerint.

m) Kapcsolatteremtést és tartast a nyugati magyarság vezető képviselőivel, a ,,b"
alpontban foglaltak szerint,

n) A hazai közvélemény és állami szervek tájékoztatását az elszakított
nemzettészek helyzetéről a média különböző eszközeivel.

o) Az áttelepült erdélyiek általános és jogi képviseletek megvalósítása a
lehetőségek fiiggvényében.

Zlc, A szövetség fetépítése és működése

A szövetséget az ország brármely helységében működő, bíróságilag bqegyzett erdélyi
egyesületek (körök) összessége alkotja, melyek jelen a|apszabáIy közgytílési
elfogadásrának pillanataban tagjai azEKOSZ-nak, illetve amelyek a jövőben felvételt
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nyernek. A tagszervezetek az alapszabályt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, a
szövetség munkájában tevőlegesen résá vesznek.

A tagszervezetek teljes önállósággal bímak űgy saját múködósüket, mint a
szövetségbe való be- illetve onnan történó kilépésiiket illetően. Egyidejűleg más
egyesületekben és szövetségekben is tagsági viszonyt tarthatnakfenn, melyeknek céljai
nem állnak ellentétben azEKOSZ céljaival.

A szövetség, u fent megfogalmazott céljainak és feladatainak szem előtt
tartásával, testíiletileg beléphet egy másik szervezetbe, szövetségbe, teljes
önállóságának megtar&ísa mellett, aközgyűlés jóváhagyásával.

2ld Új egyesületek felvétele

A felvételét kérelmező egyesület írásbeli kérelmét azEKaSZ elnökének küldi
meg. A kérelmező egyesület ebben leszőgezi, hogy az EKOSZ alapszabályát magfua
nézve kötelezőnek ismeri el, a szövetség cé§aival, törekvéseivel egyetért, munkájában
tevőlegesen részt vesz. A kérvény mellé csato§a saját közgyúlósének ezirányű
hatÁtozaát, az alapító okirat (saját a|apszabáúya), valamint a bírósági bqegyzése
másolatát.

Az us tagszewezetek felvételéről az EKOSZ közgyűlése egyszerű többséggel
dönt. A közgyűlés jóvahagyó döntése után, a felvett szewezet azEKOSZ teljes jogu
tagává,elnökepedigazEKOSZválasztmányánaktagsáváválik.

3. § A szövetség működésére vonatkozó általános szabályok

1. A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szprvezete prártoktól
fiiggetlen és azoknak arryagi tamogatast nem nyújt.

II. Tagdíj 1. A szövetség tagjai vagyoni hozzájániásként tagdíj at flzetnek A tagdíj
összege 10.000,- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántanásba vételt elrendelő végzés
jogerőre emelkedésétől szálmított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év
március 30. napjáig kell egy összegben, a szövetség bazipérutarába vagy a szövetség
bankszámlájéna órténő átutalás útjrán megfizetni. Az a tagszervezet, amelyík anyagi
nehézségekkel küzd, tagdíja 5000 Ft kglen.

A szövetség megalakulását követően újonnan belépő tag atagságjogviszonya
keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony
létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év mrárcius 30.
napjáig köteles a szövetség hazipénáatába vagy a szövetség bankszámlqara tőrténő
átutalás útj an teljesíteni.

III. A ágság

1. A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapíthatő,
működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítrány, egyéb jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szewezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagia
természetes személy nem lehet. A szövetség taga lehet az a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szewezet, aki a szövetség céIh,ltíizésével egyetért és a
célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan résá kíván venni, íovábbáaz
alapszabáIybanfoglaltrendelkezéseketelfogadja.
IV. A tagsági jogviszony keletkezése

&e..'L-{*. /**f'U 4



l. A szövetségi tagság az alapításkor a szövetség nyilvántartásba vételével
keletkezik. A szövetség megalakulását követően a tagság a belépési tlyiIatkozat
elfogadfuával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani,
amely szeív akérelem beérkezésétőI számitott 30 napon belül, egyszení szótöbbséggel,
nyílt szavazással határoz a tagfelvételrőI. Hatánozatát annak megltozatalát követő 8

napon belül írasba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező
szátmára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
V. A tagsági jogviszony megszúnése
,, (1) A tagsági jogviszony megszűnik
a) atagkilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásávaI;
c) atagh,tzárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélkiili megszíínésével.
a A ag ágsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írtísbeli
nyilatkozattalbármikor,indokolásnélkiilmegszüntetheti.
[A tag§ígi jogviszony felmondása]

(1) Ha az alapszabá|y atagságot feltételekhez köti, és atag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, M egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos haíráridővel írásban
felmondhatja.
(2) A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

[A tag kizárása]
(1)9 A tagnak jogszabályt az egyesület alapszabályát vagy közgyulési hatÁrozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magataftása esetén - brármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésérc - aággal szemben ktzárasí eljárás folYatható le, ha
az alapszabá|y a ktzarást lefolytató szervet és a tisáességes e§árást biáosító
szabályokat meghatár ozta.
(2) 

^tag(<uénását 
kimondó hatétrozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni;

az indokolasnak tartalmazntakell ab,tzéréls alapjául szolgáiő tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való ájékoztaást. A kizáró l7atáEozatot a taggal
közt lni kell.
(3) 

^z 
alapszabály al<tznőhatánozat ellen fellebbezési lehetőséget biáosíthat, ebben

az esetben az alapszabálybanrendelkezni kell a fellebbezési eljarásrőI és a fellebbezést
elbíráló egyesületi szervről.
(4)10 Semmis az alapszabáIy o|yan rendelkezése, amely az (I)-(3) bekezdésben foglalt
szabályokíóI eltér ;' (Ptk. 3 : 68_3 : 70. § -ban foglalt rendelkezések.)

2. A tagsági jogviszonyát a tag a szövetség elnökségéhez címiett írásbeli
nyi|atkozaával bármikor, indokolás nélkiil megszíintetheti. A tagsági jogviszony a
nyilatkozatának az elnöksé ghe z történő megérkezése napj án szűnik me g.

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggelkizarhatla a szövetség
tag;,ar közül azt a ágot, aki jelen alapszabáúy rendelkezéseit vagy a közgyűlés
határozaát súlyosan vagy ismételten sértő magatartast tanúsít.

Kizérhatő a tag akkor is, ha hat hónapon kereszttil elmaradt a tagdíj
megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztásamiatt a tag csak akkor zárhatóki,
ha a legalább hat hónapos mulasáás elteltét követően az elnökség ínísban - póthatráridő
tílzésével és a jogkövetkezményekíe, azaz a kizfuásra történő figyelmeztetéssel -
felszólította a tagdlJbátralék teljesítésére, mely felszólíüís a pőthatéridőn beliil is
eredménytelen maradt.
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A kizarási eljarást bármely tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére az elnökség
folytatja Ie. Ah,tzérási eljárrásban atagotaz elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a
flrgyelmeáetéssel, hogy a szabá|yszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az
ülés megtartasát és ahatározathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell
számáraavédekezési lehetőséget. Azülésen atagatörvényes képviselŐ mellett, illetve
helyett meghatalmazottképviselővel is képviseltetheti magát. A tag V,tzátxátkimondó
határozatotírásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolasnak tartalmaznla
kell a kizánás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tajékoztatást. Az elnökség akizáxásről szóló határozatot atagkizarási
e§árás megindulásátőI számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható
módon kőzlí az érintett tageal.
A klzárt ág a b,tzarást kimondó elsófokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
szárnítolt 15 napon belül a szövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés
beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon beliili
időpontra össze kell hívnia a rendkívülí közgw|ést. A közgyűlés nyílt szavazással,
egyszerú szótöbbséggel dönt. A közgyűléshatározatáft. annak meghazatalakor szóban

kihirdeti és 8 napon belül írásban,igazolhatő módon is közli az éitttetttaggal.

VI. A tagok jogai
1. A szövetség tagjajogosult:

a.l aszövetség tevékenységében résá venni
b.l a szövetség szolgráltatasait igénybe venni
A szövetsé g taáa - képviselőjén keresztiil - jogosult:
a.l aközgyűlésen résá venni, szavazatijogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
b.l a szövetség irataiba betekintetni
c.l arra, hogy a szövetség tisáségviselőjóvé válasszák, amennyiben vele

szemben jogszabélybanmeghatározottk;tzérőoknemállfenn.
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője helyett

meghatalmazott képviselője űtjafi is gyakorolhatja. A képviselő részéte adott

meghatalrnazast teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt
aközgyiilés levezető elnökének a közgyőIés kezdetén átadru.

A közgyúlésen valamennyíszavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

VII. A tagok kötelezettségei

1. A szövetségtaga:

a./ Nem veszélyeáetheti a szövetség céljának megvalósítását és a szövetség
tevékenységét.

b./I(öteles a tagdíjat annak esedékességéig megfi zetnl
c./ Köteles a szövetség alapszabáIyának, a döntéshozó szervek határozatainak

reá vonatko ző e|őtásait, rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles székhelyének, továbbá képviselője lakcímének megváltozáséú. az

adafuáItozást követő 8 napon belü1 az elnökséghez bejelenteni.

4.§ Az EKOSZ szervei

- közgyúlés
- elnökség



-. válaszfrnány
- felügyelő és etikai bizottság

4.1. A közgyűlés
2. A közgytilés a szövetség legf(ibb döntéshozó szerve.
3. A közgyólés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabáIy mó do sítása;
b) a szövetség megsánésének, egyesülésének és szétváűásának elhatározása;
c) avezető tiszfségviselő és a felügyelőbízottsági tag megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, atagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezenbelúI az ügyvezető szervnek a szövetség vagyoni helyzet&ől szőlő
jelentésének * elfogadása;
f) köáasznúsági melléklet elfogadrása;
g) a vezető tisáségviselő feletti munkriltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisáségviselő a
szövetséggel munkaviszonyban á11;

h) az olyan szerződés megkötósének jóvráhagyása, amelyet a szövetség saját tagával, vezető
tisztségviselőjévelvagyezekhozzéúaftozójávalköt;
i) a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok és avezető tisztségviselők elleni kártédtési igények
érvényesítéséről való döntés;
j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabáIy vagy alapszabály a hatáskörébe utal, így
ktilönösen arrrjt aPtk. 3:74. §-a a hatáskörébe utal.
4. Aközgyitlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldöu
meghívóval, elsődlegesen a szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon.
Irásbeli igazolhatő módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá atagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal,
hogy a kézbesítés visszugazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgytílési meghívó tartalmazzaa szövetség nevét, székhelyét, aközgyűlés helyét, idejét és
a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
tészletezettséggel kell rögzíteni, hogy aszavazásrajogosult tagok állráspontjukat kialakíthassák.
A meghívónak tartalmazna kell továbbá a közgyőlés határozatképtelensége esetére a
megismételtközgyőIés helyszínét és időpontj át, és az anatőrténő felhívást, hogy a megismételt
közgyiílós az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számara tekintet nélkül
hatérozaképes lesz.
A közgyűlési meghívót a szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyulési meghívó kézbesítésétőlvagy kőzzétételétől számított 3 napon belül a tagok és
az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének íárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az
elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatj a vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadas esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalátőI számított legkésőbb 2 naponbeliil igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja úgy a közgyulés a napirend elfogadásaról szóló hatfuazatmeghozataLátmegelőzően
kiilön dörrt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerúen nem közölt
napirenden szereplő kérdésben csak akkor bozhatő hatÁrozat, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés meg!árgyalásáttoz egyhangúlag
hozzájarulnak.
6. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a sztikséges intézkedések
megtétele céljaból, ha
a.l a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ a szövetség előreláthatólag nem lesz képes atartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
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c.l aszövetség céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összelúvott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megsztintetéséről
dönteni.
7. A közgyűIés határozatképes, ha azon a leadhatő szavazatok több mint felét képviselő
szavazásrajogosult részt vesz. A határozatképességet minden batátrozathozatalnál vizsgálni
kell.
8. A közgyűlés megnyiásat követően elsődlegesen meg kell áIlapítan a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz kópest a megielent és szavazásra jogosult
tagok számát. A közg}ulés a napirendi pontok targyalásé$"megelőzően egyszerű szótöbbséggel,
nyíkszavazással megváIasújaaleyezető elnök személyét, továbbá ajegyzőkönyvvezető és két
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint sztikség esetén a két fős szavazatszánúáló
bizottságot.
9. A közgyőléstől jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyvhitelesítő fualá.Ajegyzőkönyvtartalmazzaahatározatoksorszátmát,adöntésének
tartalmáú., időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha

lehetséges, személyét).
10. A tagokhatároza&katahatérozatképesség megállapítasénálftgyelembe vett szavazatok
többségéveLbozzákmeg.Ahatírazaímeghozatalakornemszavazhataz,
a) akit ahatározat kötelezettség vagy felelősség alól mentesítvagy a jogi személy terhére
másfaj ta előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szeruődéstkell kötni;
c) aki ellen ahatátozat alapjanpert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem tagsa;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyason alapuló kapcsolatbanáIl;
vagy
0 aki egyóbként személyesen érdekelt a döntésben.
1 l. A közgytilé shatírozaát - az aLapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hianyában -
egyszerú szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozza. A szövetség alapszabályának módosítasához
a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata sztikséges. A szövetség
céljának módosításához és a szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozotthatározaá sztikséges.
12. A közgyulési batítrozatokat a levezető elnök a közgyűIésen szóban kihirdeti és az
érintett tag(okk)al ahatározatmeghozatalát követő 8 napon belül írásban,igazolhatő módon is
kőzlt ahatfuozatnak a szövetség honlapján történő kőzzététeIével egyidejűleg.

Elnökség

13. Az elnökség a szövetség 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dörrt mindazon
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy a|apszabály nem utal más szerv kizrárólagos hatáskörébe.

14. Az elnökség tag|ait a kőzgyilés váIasztja 4 év határozott időtartamía. A vezető
tisáségviselői megbizás a tisáségnek a kijelölt, megváIasztott vagy kinevezett személy áItaL

történő elfogadásával jön létre.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatas:
a. / a me gbízás ídőtartamának Iejáráv aI;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d.l a vezető tisáségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;



e.l avezető tisáségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához sziikséges körben
történő korlátozásáv aI;
f.l avezető tisáségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor - indokolás nélkül - visszahívbatja. A
visszahívásről akőzgybl.és az áitalános szabályok szerint dönt.
A vezető tisáségviselő megbízatasaíól a szövetség}tez címzelt a szövetség másik vezető
tisáségviselőjéhez intézett nytlatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az űj vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megváLasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
haüályossá.

15. Yezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége elláásához sziikséges körben nem korlátorták. Ha a vezető tisáségviselő jogi
személy, ajogi személy köteles kijelölni artaftrmészetes személyt, alúavezető tisztségviselői
feladatokat nevében ellátj a.

A vezető tisáségviselőkre vonatkoző szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A
vezető tisáségviselő ügvezetési feladatait szemólyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesáés bíintetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez{lnőőő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem
lehet vezető tisáségviselő aki közügyektől eltiltó ítélethaálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i)
pont). Nem lehet vezető tisáségviselő az, akit e foglalkozastól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megielölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisáségviselője nem lehet. Az eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

l6. A szövetségvezetőtisztségviselői:

lehet vezető tisáségvíselő az, al<tt

A szövetség elnöke: Dr. Szekeres Siándor (an: Fülöp Rozáúia,lakóhelye: 2200 Monor,
KapiszfiánJános u.49.)

Az elnökség tagai: Dr. Orbán Csaba alelnök (an: Kiss TeÉz név, lakóhelye: 7500
Nagyatád, Munkácsy u. 45.)

Bándi Imre, (an: Czái Irén, lakóhelye: 7030 Paks, Kornis u. 2.sz.)

A szövetség törvényes képviseletét az elnök IátjaeI.
A képviseleti jog gyakorlásanak terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlasának módja: önálló.

17. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ a szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartoző ügyekben a döntések
meghozatala;
b.l a beszámolók előkészítése és azoknak aközgyú|és elé terjesáése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak aközgyűIés elé terjesáése;
d.l a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasznáIására és befektetésére vonatkoző, a
közgyúlós hataskörébe nem tartoző döntések meghozatala és végrehajtása;
e.l aközgyőlés összehívása, atagság és a szövetség szerveinek értesítése;
t.l az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meg}tatfuozása;
g.l részvétel akőzgyűIésen és váűaszadás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
h./ atagságnyilvántartása;



i.l a szövetség hatétrozatunak, szervezett ol<tratunak és egyéb könyveinek vezetése;
j. l a szöv etség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k.I a szövetséget érintő megszűnési ok fennállasanak mindenkori vízsgálata és annak
bekövetkeáe esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l./ atagfelvételérőlvalődöntés.
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabáIy vagy alapszabály a hataskörébe utal.

18. Az elnökség üléseit szíikség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az
elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiktildött meghívóval,
elsődlegesen a szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolhatőmódon. Írásbeti igazolltatő
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként,továbbá
a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elekhonikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a szövetség nevét, széldtelyét, az
elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettsóggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok
álláspontj ukat kialakíthassák.

Az elnökségi ülésre szóló meghívót a szövetség székhelyén és honlapjan nyilvánosságra
kell hozni.

19. Az elnökséghaározatáú. - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában *
egyszení szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség hatfuozatképes, ha ülésén a
szavazatí jogábmnem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag
jelenléteeseténl<lzáttőIagegyhangulaghozÁatőhaározat.

A hatérozat meghozatalakor nem szav azhat az,
a) akit a hatátrozat kötelezettségvagy felelősség alól mentesítvagy a jogi személy terhére
másfaj ta előnyben r észesit;
b) akivel ahaárazat szerint szerződéstkell kötni;
c) aki ellen ahatározatalapjánpert kell indítani;
d) akinekolyanhozzátartozójaérdekeltadöntésben, aki aszövetségneknem tagsa;
e) aki a döntésben érdekelt mas szervezettel többségi befolyason alapuló kapcsolatbanáúl;
vagy

0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

20. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok
ímak alá. A jegyzőkönyv tartalmar.z.a a ílatétrozatok sarszáméú., a döntésének tartalméú.,
időpontját és hatályát illetve a döntést támogatők és ellenzők szétmarányát (ha lehetséges,
személyét).

Az elnökségbatatozatait az elnökségi ülésen szőbankihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
hatÁrozatokmakaszövetséghonlapjántörténőközzétételévelegyidejűleg.

21. A vezető tisáségviselővel szembeni követelmények és k;lzarő okok]
(1) Yezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátasahoz sziikséges körben nem korlátoáák.

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesáés biintetésre ítéltek, amíg a biintetett eLőélethez fílződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.



(5) Nem lehet vezető tisáségvise\ő az, akjte foglalkoástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozastól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiLtás hatálya alatt az ítéletben megielölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisáségviselője nem lehet.
(6) 

^z 
eltiltást kimondó ltatározatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisáségviselŐ

az, akit eltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységtŐl. (Ptk.3:22. § (1), (4), (5), (6) bek.
rendelkezései)

Elnökváltas esetén a felsorolt okiratokat, mint ahogy a többi tátgyí és szellemi javakat köteles

az új elnöknek átadni.

5.§ A vá|asztmény

Az 1996. május 4-i közgyűlés létrehoáa a választmény intézményét. A
választmány magában foglalja: az elnökség, felügyelő- és etikai bizottság tagsait, az
EKOSZ pénztarosát valamint minden tagszewezet mindenkori elnökét, akik e

szerveknek nem tagiai.
A választmany üléseit is az elnök hívja össze.
A válasámtány feladata az elntikség munkájanak segítése, hatékonyságának növelése, a
tagszewezetekkel fenntartott kapcsolatok erősítése, a szövetség anyagi bazisainak
biztosítasa.
A válasám énynak j avaslauételijoga van a szövetség ügyeiben.

5.2. Az elnökség

Az elnökség a szövetség közgytilések közötti vezető és ügyintéző szerve. Harom
tagból á11: egy elnök, egy alelnök és egy elnökségi tag. A tiszteletbeli elnök -ha a
tisáség betöltött - nem taga az elntikségnek. A tiszteletbeli elnököt a közgyűlés
váIasztjahatározatlanidőre. Tisáségét mindaddig betölti, amíg le nem mond, i11. amíg
a közgyűlés őt vissza nem hívja, vagy e tisztséget meg nem sziirrteti.

A közgyulés visszahívja az elnökség tagsait, amennyiben azok
a) nem teljesítik tisáségviselői kötelezettségeiket,
b) méltatlannak bizonyulnak a tisáségre,
c) a bíróságjogerős és végrehajtandó szabadságvesáés büntetésre ítéli és a

közügyektől eltiltj a őket.

A tb. elnök -felkérés esetén- segíti az eLnőkíIl. az alelnök munkáját.
Az elnökséget a közgyűlés választja meg nég,l éwe, egyszerű többséggel. Az

elnökség üléseit az elnők hívja össze sztiksóg szerint, de évente legalább egy
alkalommal. A meghívast írásban köz|i az elnökség tagjaival. A meghívó tarta|mazza
az ülés napirendjét is.

5.3. Az elnök

Az elnököt aközgyű!és választja meg többségi szavazatta| nég éwe. Az elnök
ttjraválasúhatő mandátumának Iejárta előtt, az effe vonatkozó napirendi pont
felttintetésével.

Az elnök feladatai

a) kezdeményező szereppe1 bír minden, az elnökség feladatainál felsorolt kérdésében
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aazállandő kapcsolattarhást az elnöksé gtagsu,valamint a körök vezetősége
Kozott

c) a szÖvetség bármely tagszewezetüől, ezek tagiaitól érkező észrevételekre,
javaslatokra fogadókészséget tanúsít; a körök felkéréseinek, meghívasainak _
egyeáetést követően- eleget tesz

d) jogosult a szövetség, ill. az elnökség nevében állásfogtatásokat, nyilatkozatokat
kiadni, ezekről az elnökséget, ill. aközgyíiést tájékoztatatköteles

e) alűrási és kiadmányozási jogavan
0 kezeli és utalvtínyozza a szövetség pénzalapját, az elnökség áltat jóváhagyott

pénztáros segítségével
létreltozza és megőrzi a szövetség dokumentációját
Összehívja akőzgyűlésL az elnökségi ill. aváIasrtmányi üléseket az alapszabálynak
megfelelően
a saját és az elnökég tevékenységéről akőzgyűlésnek évente beszámol
rendkíviil siirgős esetben az elnök előzetes írásbeli (e-mailes) ítozzájárulásával az
alelnÖk vagY a tisáeletbeli elnök kezelheti és utalványo zza a szövets€gpénzalapját,
egY konkrét feladat haladéktalan elláását4 az elnökség által jőváhagyott pénzt'aros
segítségével. A biztonság miatt ebben az esetben az ehbk u Á"gnul*mazott
utáványozóval telefonon is meg kell erősítse azutalványozőt.

5.4. Az alelnök

Az alelnök minden tevékenységében azelnöksegítségére van, vele konniltéúva,
állandó kaPcsolatot tartva. Az elnök akadályoztatása esetén, vele .vonos jogkörrel és
felelősségekkel bír. Megválasztását, ijraválasztását, felmentését illetően az ehókkel azonos
előírások vonatkoznak rá.

5.5. A felügyelő és etikai bizottság

A felÜgYelő és etikai bizottság a szövetség 3 felügyelő és etikai bizottsági tagból álló felügyelő
szerve. Dönt a hatáskörébe utalt kérdésekben,

5:5.1. A felÜgYelŐ és etikai bizottság tagtrait a közgyűlés választja meg 4 év határozott
időtartarua. A felügyelő és etikai bizottságiÁgsági jogviszoly azelfogadáúval jön 1étre.

Megszűnik a felügyelő és etikai bizottságimegbízaüás:
a/ visszahívással;
b/ lemondással;
c/ a felÜgYelő és etikai bizottságitaghalalával vagy jogutód nélküli megszűnésével;Ü a felÜgYelőbizottsági tag cselekvőképességének á tevékenysége 

-"natu.,lt 
oz sziikséges

körben törtónő korlátazásáv aI;
f/ a felÜgYelő és etikai bizottsági taggal szembeni l<tzaró vagy összeferhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

A közgyílés a megváIasáássa| íLzonos eljrárással
felügyelő és etikai bizottsági tag visszahívásaról.
szabályok szerint dönt.
A felÜgYelO. 

,99.9tikai 
bizottsági lag megbizatásarőt a szövetséghe z címzett a szövetség vezető

tisáségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi izemély
műkÖdőkéPessége ert megftivénja, a lemondás az űj felügyelő és etikai biLottsági Őg

g)
h)

l)
j)

brármikor - indokolás nélkül - dönthet a
A visszahívásról a közgyűlés az általános
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kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hianyában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
5.5.2. A felügyelő és etikai blzoltság tagia az a nagykoru személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához sztiksóges körben nem korlátozták. Nem lehet
a felügyelő és etikai bizottságtagtra, akivel szemben avezető tisáségviselőkre vonatkozőkizérő
ok áIl fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozőja a jogi személy vezető
tisztségviselője. [Ptk. 3 :26. § (2)l

A felügyelő szew tagtra a szövetség vezető szervónek ülésén tanácskozási joggal résá vehet. A
felügyelő szew tagsakötelezően veszrésztavezető szerv ülésén, hajogszabáIy így rendelkezik.
A felügyelő szew köteles az ntérkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó
szervet vagy azigyvezető szervet ájékoztártt és annak összehívásáúkezdeményezni, ha arról
szereztudomást, hogy
a) a szewezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szetvezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulaszüís) történt, amelynek megszíintetése vagy következményeinek
elhárttáxa, illetve enyhítése azintézkedésre jogosultvezető szerv döntését teszi sziikségessé;
b) avezető tisáségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel.
A döntéshoző szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc n4pon belül - intézkedés céIjábőL össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a döntéshoző szetv és az ügyvezető szerv összehivására a
felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyeló szerv
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

5.5.3, A felügyelő és etikai bizottsag tagtrai:

A felügyelő és etikai bizottság elnöke:
Dr. Farkas Szabolcs, lakóhely: 2200 Monor, Deák Ferenc u.25.

A felÜgYelŐ ésetikai 
3frtrffiT;:ii?flil :2'.aMonor, EszeTamás u. 12.

Kocsis Csaba, lakóhelye: 2200 Monor, Pfeiffer Izsák u. 1.

A felügyelő és etikai bizottságtaglaí a felügyelő és etikai bizottság munkájában személyesen
kötelesek résá venni. A felügyelő és etikai bizottság tagai a szövetség ügyvezetésétől
(elnökség) fiiggetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

5.5.4. A felügyelő és etikai bizottság hatáskörébetartozik:
az igyvezetés ellenőrzése a szövetség érdekeinek megóv ása célláből;

- a szövetség működés ének, gazdálkod.ásának ellenőrzése.

A felügyelő és etikai bizottság a hatáskörébe tartoző feladatok gyakorlása során - annak
érdekében - a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szewezet munkavállalóitól pedig
ájékoztaást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szövetség könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizs gálhatj a.

5.5.5. A felügyelő és etikai bizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé keriilő
előterjesáéseket megvizsgéln| ós ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshoző szew ülésén
ismertetni. A felügyelő és etikai bizottság a szövetség iratuba, sziámviteli nyilvánjartásuba,

helyreállíüása érdekében sztikséges
köteles haladéktalanul értesíteni a
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könyveibe betekinthet, a vezető tisáségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját,pénrtfuáú, órtékpapír- és áruálloményát,
valamint szerződéseit megvizsg álhatja és szakértővel megvizsgáltathatj a.

5.5.6. A felügyelő és etikai bizottság üléseit sziikség szeÁnt, de évente legalább egy
alkalommal tarsa. A felügyelő és etikai bizottsági ülést a bizottság elnöke legalább 15 nappal
aziJlés időpontja előtt kiküldött meghivóval, elsődlegesen a szövetség székhelyére hívja össze
írásban, igazolhatő módon. Írasbeli igazolhatő módon történő kézbesítésnek minősül: pl.
ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá atagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal,hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A felügyelő és etikai bizottsági ülésre szóló meghívó tartalmazza a szövetség nevét,
székhelyét, a felügyelőbizottsági ülés helyét, idejét és ajavasolt napirendi pontokat. A napirendi
pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a felügyelő és
etikai bizottsági tagok álláspontjukat kialakíthassák.

5.5.7. A felügyelő és etikai bizottság hatátozaát - az alapszabáIy vagy törvény eltérő
rendelkezése hianyában - egyszeni szótöbbséggel, nyilt szavazással hozza. A felügyelő és
etikai bizottság hatírozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott felügyelő és
etikai bízottsági tagok több mint a fele jelen van. Két felügyelő és etikai bizottsági tag jelenléte
eseténkizárőlagegyhangúlaghozhatőhaározat.

A hatán ozat meghozataLakor nem szav azhat az,
a) al<lt a határozat kötelezetts ég vagy felelősség alól mentes ít vagy a j ogi személy terhére
m:ísfaj ta előnyben részesít;
b) akivel ahatátozatszednt szerződéstkellkötni;
c) aki ellen ahatátrozat alapjánpert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem tagsa;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

28. A felügyelő és etikai bizottságbatérozaáit a felügyelőbizottsági iilésen szóban kihirdeti
és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolhatő
módon is közli ahatározatoknak a szövetség honlapján történő kőzzétételével egyidejűleg.

29 . A köáasznú szew ezet működésével kapcsolatos további szabályok
(1) A döntéshozó szeíy, valamint azigyvezető szew hatérozatbozata|ában nem vehet résá az
a személy, aki vagy akinek közeli hozzűartozőj a a határ ozat alapj án
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek aközhasznű szervezet cél szerinti juttatásai keretében abarki altal
megkötés nélkiil igénybe vehető nem pénzbelí szolgálátás, illetve az egyesület általtagsénak,
a tagsági jogviszony alapjan nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy ág,a, illetve könywizsgálőjaaz a személy, aki
a) a döntéshoző szew, illetve azigyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azontagsait, akik tisáséget nem töltenek be),
b) a köáasznú szeryezettel e megbizatásrán kívüli mas tevékenység kifejtésére iranyuló
munkaviszonybar1 vagy munkavégzésre iranyuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
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c) a közhasznű szewezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a brárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület áItaI taáanak a tagsági
jogviszony alapjan a létesító okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatast -

, illetve
d) az a)-c) pontban meg}tatározott személyek közeli hozzátartozója.
(4) A közhasznúszervezet megszúnését követő harom évig nem lehet mas köáasznú szewezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezel" vezető
tisáségviselője volt - annak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkiil szűnt meg úgy, hogy az állarri adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegú adóhirányt tiárt fel,
c) amellyel szemben az állalni adó- és vámhatóság ilzletlezátrés intézkedést alkalmazott, yd1y
izletlezárást helyettesítő bírsígot szabott ki,
d) amelynek adőszámát az áLlarrti adő- és vrámható ság az adőzás rendjéről szóló törvény szerint
felfiiggesáette vagy törölte.
(5) A vezető tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen ájékoztatru arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt. (201l. évi CLXXV. törvény 38-39. §)

6. § Az EKOSZ tevékenységének további pontosítása

1. A gazdálkodás alapvető szabályai:

Az EKOSZ a jelen Alapszabályban meghatérozott célok megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdáIkodtk azzal, hogy gazdasági-váIlalkozási tevékenysége
kizarólagosan másodlagos j ellegű.
AzEKOSZ tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a vagyoni hozzájárulásuknak
megfizetésén tul* az Egyesilettartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az EKOSZ a jelen A|apszabáúyban meghaténozoít célok szerinti tevékenységet (a
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is -
folytat ós - cé§a megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében -
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyibeí ez az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyezteti. Ezen tevékenységek különösen, de nem kizfuőlagosart
a könyvkiadas és egyéb szakmai és egyesületi kiadvrányok kiadása, utazásszewezés,
rendezvényszervezéso szakmai, tanulmányi és sportversenyek szervezése és
lebonyolítása szakvélemények készítése, szakmai tanácsadas, erdőgazdákodás, az
ezekttez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, amelyek során a mindenkor hatályos
szrámviteli jogszabályoknak megfelelően köteles bizonylatotkiállítani és szerződéseket
kötni. E körben csak olyan módon vehet fel hitelt, kölcsönt és vállalhat kötelezettséget,
amely nem veszélyezteti az alapcéI szerinti (közhasznú) tevékenységének elláúísát és
múködésének fenntaítását.
AzEKOSZ legfióbb szervének feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt Ártásával a szükséges
intézkedések meghozaáIa, illetve kezdeményezése. A gazdákodás eredménye
felosztásra nem kerül, kivéve a törvényben rögzített eseteket, az minden esetben az
alapcél szerinti tevékenységek elláLís át" szolgálja.

Fentieknek megfelelőet az alapcél szerinti tevékenységei a következők:

6 12 A szövetség gazdaságí tevékenysége
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A szövetség gazdasági tevékenységét az elnökség által évente kidolgozott, és a közgyűlés által
j óváhagyott költségvetés alapj án végzi.
A szövetség árbevétele az 5.000.000 Ft-ot nem éri el. A gazdálkodás során az EKOSZ az
érvényben lévő törvények előírásai szerint köteles eljárni.

A szövetség működéséhez szükséges anyagi háttér biztosításáról az Elnölrségnek kell
gondoskodniu az alábbi források igénybe vételével:

a) aÁgszewezetek éves tagdíja; atagdíj mértékét aközgyűlés évente szabja meg
b) költségvetési ámogatás
c) pályázatokból nyert összegek
d) termószetes és jogi személyek tiámogatásai
e) az SZJA 1%-bő| elnyert ámogatás
f) kamat bevételek
g) lap előfizetések

A szövetség különböző gazdasági jellegű tevékenységet is folytathat, a törvényes előírások
figyelembe vételével, úgymint:
- vállalkozás szervezése az EKOSZ felügyelete alaíí
-gazdaságikonferenciák,nemzetkőzítaláIkozókszervezése
- vegyes vállalatok szervezésében és működésében való részvétel
- könyvkiadás, más nyomdai kiadványok megjelentetése

613 AzEKOSZ bevételei és kiadásai:

Bevételek:

a) tagdíj;
b) gazdaságivállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásáből) szarmazó bevétel;
c) költségvetési tamogatás:
ca) apályazatűtján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési tamogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból szálmlaző, a
kö ltsé gveté sből j uttato ít tétmo gatás ;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szewezettőI
származő támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó megbatározott részének az adőző rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az állanhéatartás alrendszereibőIközszolgáItatási szerződés ellenértékeként szeruett
bevétel;
e) más szewezetről, illetve magánszemélytől kapott adomány;
D uz a}-<) pontok alá nem tntoző egyéb bevétel,

Kiadások:

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhezközvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáItaás nffitasához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) a működési költségek (ideértve az adminisztraciő költségeit és az egyéb felmerült
közvetett költsógeket), valamint a többi tevékenységhez használt immateriális javak és
{areyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-<) pontok alá nem tartoző egyéb költség.
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AaEKOSZ mind a bevételeit, mind a kiadásait a fentiek szerinti részletezésben, elkülönítetten,
aszátmvitelielőírásokszerinttatljanyilvan.
Az EKOSZ kizálrőlag kettős könywitelt vezethet, magyar nyelven, forintban.
Az EKOSZ fentiek szerinti költségeit, ráfordítasait (kiadásait) az alapcéI szerinti (köáasznú)
tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között az előzőekben felsorolt
tevékenységek arbevételének (bevételének) arrányában kell évente megosáani.
AzEKOSZ a gazdaságí-váIlalkozási tevékenységgel összefiiggő immateriális javak és a targyi
eszközök értékcsökkenési leírását trársasági adő alapjanakmef,latározásakor atátrsasági adóról
és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.
Ha valamely éwe vonatkozőarl megállapítható, hogy az EKOSZ elsődlegesen gazdaságí-
vállalkozási tevékenységú szervezetnek minősült, az adőhatóság a civil szervezettel szemben
törvényességíellenőrzésieljárastkezdeményez.

614 Az adománygyűjtés szabályai

Az EKOSZ javára adomanygffitő tevékenysóg folytatható. Az EKOSZ nevébenvagy javára
történő adománygyűjtés nem jarhat az adományozők, illetve más személyek zavarásával, a
szeméIyhez frlződő jogok és az emberi méltóság sérelmével, és csak az Elnök írásbeli
meghatalm azása a|apj an v égezhető.
AzEKOSZ részéte juttatott adomiányokat az adamányoző nyilvénártásába beállított könyv
szerinti, ennek hianyában a szokásos piaci aron kell nyilvantartásbavenni.

6/5 A gazdálkadásra vonatkozó ktilönös rendelkezések:

Az EKOSZ gazdákodáséra egyebekben ktilönösen a Civil Tv., a számvitelről szőlő 2000. évi
C. törvény, a civil szervezetek gazdáIkodasa, az adomránygyűjtés és a köáasznúság egyes
kérdéseiről 35012011. (X[. 30.) Korm- rendelet, a civil szewezet éves költségvetési tervét a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könywezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 22412000. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmaznt.

A gazdáIkodásról a nyilvánosságot évente megfelelően, így különösen a honlapjrán történő
megielentetéssel tájókoztatni kell,
Az EKOSZ működéséről, vagyoni , pérungyí és jövedelmi helyzetéről az í,lzleti év könyveinek
lezárását követően az ilzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával - mint
mérlegforduló nappa1- a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
Az EKOSZ esetében aziszleti év azonos anaptárt éwel. Aziszleti év az év közben alakuló,
illetve megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el anaptért
évtől. A mérleg fordulónapj a- amegszíinést kivéve - december 31.
A beszámoló formáját az EKOSZ által folYatott tevékenység, azéves összes bevétel (az alapcél
szerinti tevékenység és a gazdasági-válla]kozási tevékenység összes bevételének) nagysága,
valamint a könywezetés módja határozzameg.

Abeszámolő Ertalmazza:

a) a mérleget (egyszenisített mérleget),
b) az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést),
c) kettős könywitel okán a kiegészítő mellékletet. A kiegészítő mellékJetben be kell

mutatni a támogatási proglam keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket
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támogatásonként, Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi
forrásbÓl, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését céIző
támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási
program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra
vonatkozŐ, előbbiekben részletezett adatokat. A kiegészítő mellékletében be kell mvtatni a
szervezet áItal az üzleti évben végzett fobb tevékenységeket és programokat.
AZEKOSZ beszámolójával egyidejűleg köáasznűságimellékletet is készít. A köáasznúsági
mellékletben be kell mutatni a szeívezet áItaI végzett közhasznú tevékenységeket, e
tevékenységek frő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás
megállapiásé*toz sztikséges adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a
vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutaást, aköz}rasznűcél szerinti juttatások kimutaását,
a vezető tisáségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttaÉsban részesülő vezető
ti sáségek felsorolását.
Az EKOSZ köteles a jőváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámotőját, valamint
köÁasznúsági mellékletét - kötelező könywizsgálat esetén a könywizsgálói zfuadékotvagy a
zaradék megadásának elutasítasát Ís tarálmazó fiiggetlen könywizsgálói jelentéssel együtt -
az adott ilzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és
kőzzétennl, kötelező könywizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint
amelynek alapjan a könylvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
Az EKOSZ a kőzhasznúsága érdekében állatni, közigazgatási, költségvetési szerwel
kőzszolgáltatási szerződést köt. Nem minősül közszolgáItatási szerződésnek a feladat
ftnansztrozását szolgőIó támogatás,ha a támogatás nyujtásának minden feltótelét jogszabály
hatétozza meg, és a ámogatási döntés meglozatala során a döntéshozőnak mérlegelési joga
nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meg}taározott
támogatási keret kimerüléséig atámogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek
megfelelő kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti.

AZ EKOSZ a vezető tisáségviselőt, a támogatőt, az öttkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozőját * a barki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltaások, illetve az
egyesÜlet által taganak a tagsági jogviszony alapjan nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
jutüatások kivételével - cél szerintijuttatásban nem részesítheti.
AzEKOSZ bármely cél szerinti juttatását-a létesítő okiratban meglatarozott szabályok szerint
- páIyazathoz kötheti. Ebben az esetben apályázati felhívás nem tartalm azhat olyanfeltételeket,
amelyekbŐI - az eset összes körülményeinek mérlegelésével * megál|apíthatő, hogy a
pályáaatnakelŐre meghatérozottnyertese van (színleltpályazat). Színlelt pályazata cél szerinti
j uttaüís alapj ául nem szol gálhat.
AzEKOSZváltőt, illetve mrás hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

7. § ArEKOSZ lapja azÁta]vető

A szövetség lapja az aTAI-VETŐ. A lapot 1991-ben alapította az Erdélyi Magyarok Tolna
Megyei Egyesülete (EMTE). 1994. decemberétől azEKOSZ elnökségének döntése értelmében
egyben azEKOSZ lapja is.

A lap mindaddig fennáll és megielenik, míg ennek gazdasági, és személyi feltételei
biáosítotüak. A lapot kiadja: azEKOSZ és az EMTE elnöksége. A lap bejegyzési kódszáma:
ISNN-1416-4698.

A lap szellemisége, politikai iranyultsága meg kell feleljen az EKOSZ jelen
alapszabályában ftgzített éltalénos céljainak, törekvéseinek. Működésével az EKOSZ
feladatait is szolgálnia kell. A lap anyagí forrásaira jelen alapszabály vonatkozó előtrásai az
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iránYadóak. Az EKOSZ pénza|apja a lap kiadásainak fedezésére az elnökség döntéseinek
mértékében használható fel.

A laP kiadásrának anyagi forrásai: azelőfizetések,azelőfizetőktámogaásai,apályánatokon
nyert összegek és az SZJA loÁ-os feIajánlásaí. Utóbbi két fonásbőI szfumazó összegek a lap
fiószerkesáőjének és az EKOSZ elnökének megegyezése alapján kenilnek megosztásra.

Az Atalvető könyvelését, pénzigyeinek kezelését az EKOSZ könyvelője ill. pénztárosa
végzi, és az EKOSZ elnökségének tartozik elszámolással.

A laP főszerkesztőjét az EKOSZ és az EMTE elnöksóge közös megegyezóssel nevezi
ki, korlátlan időre, funkciójából bármelyik szervezet felmentheti egyszerű többséggel
hozott határozattal, ez esetben közös megegyezéssel kell új főszerkesztőt kinevezniiit.
Amennyiben a főszerkesztő nem EMTE-tag, az EMTE -az alapítőjogán- igényt tart arra,
hogy azillető az EMTE-be belépjen.

Az EKOSZ közgyűlésének javaslata után, a szerkesztőség tagiait a főszerkesztő
nevezi mego órtük felelősséggel viseltetik.
A jelen AlapszabáIyban nem me$tatározott kérdésekben Magyarország Alaptörvényét, a
mindenkor hatályos Polgari Törvénykönyvet, a Civil Törvényt, illetve a fentebb megnevezett
j o gszabályok rendelk ezéseit kell megfelelően a|kalmazru.
Jelen alapszabály mődosítdsdt és eglséges szerkezetbe való foglalását az EKOSZ 2020.
november 15. napjún tartofr körglűlése egthangú szavazússal elfogadta

Magdó Borbála
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